
Słowo Biskupa Gliwickiego z okazji tzw. „Małej Peregrynacji" kopii obrazu MB Pokornej

Drodzy Diecezjanie!

Od 31 maja 2008 roku trwa w naszej Gliwickiej Diecezji Rok Jubileuszowy związany z 750 rocznicą

fundacji klasztoru 00. Cystersów w Rudach oraz 780 rocznicą podarowania obrazu MB Pokornej

zakonnikom, którzy do 1810 roku byli stróżami tego świętego miejsca. Ofiarodawcami tego obrazu

byli książęta opolsko-raciborscy: Kazimierz i Władysław, którzy w 1228 r. dokonali

przekazania obrazu planowanej wtedy fundacji.

Kolejne lata i wieki to przede wszystkim wielki wysiłek duszpasterski skierowany na gło-

szenie Ewangelii oraz religijne formowanie wielu pokoleń ludzi. Osobisty przykład ascezy,

modlitwy i pracy sprawił, że rudzcy Cystersi stali się „zakonnymi wychowawcami" ludzi i

świadkami wiary. Wielką pomocą w zdobywaniu serc ludzi okazał się kult Najświętszej Maryi

Panny, rozwijany w cieniu słynącego łaskami obrazu MB Pokornej jak też troska o podniesienie

poziomu gospodarczego Śląska.

Owoce ofiarnej pracy 00. Cystersów okazały się bardzo trwałe. Mimo konfiskaty należących

do klasztoru dóbr i konieczności opuszczenia klasztoru, wymuszonych decyzją władz Pruskich

w roku 1810, ludzie całego regionu na wiele sposobów okazywali swoje przywiązanie do Pani

Pokornej, która niesie ludziom Jezusa.

Po utworzeniu w 1992 r. Diecezji Gliwickiej rozpoczęły się starania, aby kościół klasztorny w

Rudach stał się sanktuarium Diecezji Gliwickiej. Wysiłki na tej drodze zostały uwieńczone 28

maja 1995 r. Wielkim impulsem na drodze ożywienia kultu Matki Boskiej Pokornej była VII

Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, który w dniu 17 czerwca 1999 r. na

lotnisku w Gliwicach poświęcił złote korony dla słynącego łaskami obrazu.

Ważnym punktem obchodów Roku Jubileuszowego będzie tzw. „Mała Peregrynacja" kopii

obrazu MB Pokornej w rodzinach naszej diecezji. Jej celem jest wspólna modlitwa u boku Pani

Pokornej wszystkich domowników. „Mała Peregrynacja" rozpocznie się z początkiem Adwentu

br. i będzie trwała aż do uroczystości zakończenia Roku Jubileuszowego (14.06.2009 r.) podczas

której kościół w Rudach zostanie ogłoszony Bazyliką.

Pierwsza Niedziela Adwentu to również początek realizacji nowego Programu Duszpa-

sterskiego, który tym razem otrzymał nazwę: „Otoczmy troską życie". Odwiedziny MB Pokornej

w naszych domach będą okazją, aby przypomnieć sobie o naszej wspólnej odpowiedzialności za

dar życia. Maryja niosąca na ręce Jezusa przypomni nam nie tylko o potrzebie ochrony życia od

poczęcia do naturalnej śmierci, ale pomoże nam również zobaczyć wartość życia jako daru we

wszystkich jego wymiarach. Nasza modlitwa w Jej obecności o trwałość i świętość naszych

rodzin, o właściwe rozeznanie życiowej drogi dla dzieci, o wyzwolenie z różnych uzależnień i w

wielu jeszcze innych intencjach pomoże nam dotrzeć do źródła mocy i łaski, którym jest Jezus

Chrystus.

Umiłowani Diecezjanie!

Życzę Warn, aby obchody Roku Jubileuszowego obudziły w Waszych sercach radość spo-

tkania z naszą Panią Pokorną. Niech Jej obecność w Waszych domach zaowocuje pokojem, po-

jednaniem oraz atmosferą autentycznej miłości. Życzę Wam, abyście czas spotkania z Nią

przeżyli jako szkołę prostej wiary, ugruntowanej nadziei oraz ofiarnej miłości. Wszystkim ro-



dzinom, jak też osobom samotnym przyjmującym kopię cudownego obrazu MB Pokornej z

serca błogosławię:

Szczęść Boże!

+ Jan Wieczorek

Biskup Gliwicki


